ازرسول خدا (ص) نقل شده است  :دو چیز را خداوند در دنیا کیفر میدهد  :ظلم و ناسپاسی پدر و مادر.
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قرآن

ششمین دوره مسابقات قرآنی قوه قضائیه برگزار شد

• شماره •3520شنبه  20مرداد•1397
با توجه به استفاده فراوان از آيات قرآن و اسماء مقدسه،
رعايت احكام شرعی يادآوری میشود.

آشنائی با قرآن کریم
مهجوريت قرآن؛ اسباب و نشانه ها

نویسنده :سید مالک موسوى
-قسمت سوم-

 .5عدم اهتمام به عمل
در عصر رسالت ،دشمنان به راز نهفته «درنگ کردن» و «به ترتیب
فرود فرستادن» در قرآن پى نبردند.
« ...و قرآنى که آیاتش را از هم جمع کردیم ،تا آن را با درنگ بر مردم
بخوانى؛ و آن را بتدریج نازل کردیم(».اسراء)106/
دشمنان اسالم حتى ،این بهانه را مطرح مى کردند و مىگفتند« :چرا
قرآن یکجا بر او نازل نمى شود؟!» (فرقان)32 /
در حالى که از این حقیقت بىخبرند که اگر قرآن به صورت تدریجى
ً
در مدتى بیش از  20سال نازل نمى شد ،اوال :امکان تحقق رسالت دین
در تشکیل ساختار سالم قرآنى و تربیت امت و ایجاد دگرگونى و تحول
ً
در متن وقایع بدون حضور در فراز و نشیب زندگى میسر نبود .ثانیا:
الزمه ى دگرگونى و تغییر در روح و جان مردم تدریجى بودن است.
ً
ثالثا :نزول تدریجى قرآن باعث دلگرمى و استوار ماندن رهبر در میدان
عمل و صحنه ى برخورد مى شود .خداوند در این باره مى فرماید :و
کافران گفتند« :چرا قرآن یکجا بر او نازل نمى شود؟! این بخاطر آن
است که قلب تو را به وسیله آن محکم داریم ،و از این رو آن را بتدریج بر
تو خواندیم(».فرقان  )32 /قرآن براى توأم ساختن علم و عمل و جهت
دادن به حرکت ها و رهبرى مردم و مراقبت مستمر نازل شده است.
سیوطى در االتقان ،به نقل از عبدالرحمن سلمى ،مىگوید :درباره
کسانى که قرآن را مىخواندند چنین مى گفتند :هر گاه  10آیه از
پیغمبر(ص) مىآموختند بر تعداد آیات نمىافزودند تا اینکه مى فهمیدند
به علم و عمل رسیدهاند سپس مى گفتند :قرآن و علم و عمل را با هم
آموختیم .و به همین دلیل مدتى را در حفظ سوره سپرى مى کردند .پیامبر
در تفسیر آیه ى «و الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تالوته» فرمود:
حق تالوته یعنى آن را بطور کامل تبعیت کرده َو حقش را ُبجا آورند.
َّ
ُ
َ َّ َ َ َ
در تالوت ،به آسانى آیه َ«و َمن ل ْم َی ْحکم ِب َمآ أ َنزل الل ُه فأ ْولئک ُه ُم
ْ َ
الک ِاف ُرون» را مى خوانیم .اما در عمل به آن سختى هاى بسیارى را
باید به جان خرید .به همین جهت بایستى این دو حقیقت اساسى
قرآن تفکیک شوند:
 .1قرآن سهل و آسان است« .ما قرآن را براى تذکر آسان ساختیم؛ آیا
کسى هست که متذکر شود؟!» (قمر)22 /
 .2قرآن سخت و دشوار است.
«چرا که ما به بزودى سخنى سنگین به تو القا خواهیم کرد( ».مزمل)5/
نویسنده «وحى القرآن» معتقد است:
«قول ثقیل» دشوارى مادى نیست؛ که برخى روایات از فشارى که بر
جسم مبارک پیامبر(ص) هنگام دریافت وحى وارد مى شود ،یاد مى کنند؛
بلکه مقصود دشوارىبار مسؤولیت است که بر دوش انسان مىآید)2(.

ششمین دوره مسابقات قرآنی
حوزههای ستادی و سازمان های
تابعه قوه قضائیه به میزبانی دیوان
عدالت اداری برگزار شد.
به گزارش ایسنا ،مسابقات قرآنی
حوزه های ستادی و سازمان های
تابعه قوه قضائیه روز چهارشنبه در
رشته های حفظ ،قرائت ،مفاهیم
و اذان (ویژه آقایان) صبح روز
چهارشنبه برگزار شد.
مراسم افتتاحیه این دوره از
مسابقات با حضور حجتاالسالم
محمدکاظم بهرامی رئیس دیوان
عدالت اداری ،حجتاالسالم
هادی صادقی معاون فرهنگی قوه
قضائیه و حافظان و قاریان قرآن
برگزار شد.
امسال تعداد شرکت کنندگان
مسابقات قرآنی قوه قضائیه در
سراسر کشور  ١۶هزار نفر است و
در مقایسه با سال گذشته که تعداد
شرکت کنندگان هشت هزار نفر بود،
 ۵٠درصد رشد داشته است.
همچنین در این دوره از مسابقات،

 ۶۵درصد از شرکت کنندگان را
آقایان و  ۳۵درصد را زنان تشکیل
میدهد این در حالی است سال
گذشته  ۵۶درصد زنان و ۴۶
درصد مردان در مسابقات شرکت
کرده بودند.
 ۹نفر از شرکت کنندگان این دوره
مسابقات قرآنی قوه قضائیه افراد
کمتر از  ١۶سال هستند.
 ٢٢۵شرکت کننده در حوزههای

برگزاری نمایشگاه قرآن کریم
در مدینه منوره

*اسباب دورى از قرآن


مهم ترین علتهاى اساسى که باعث مى شوند قرآن کریم کنار گذاشته
شود و نقش زندگى ساز خود را از دست بدهد عبارتند از:
 .1شیوه ى برخورد نادرست
نگرشى که به قرآن کریم صورت مى گیرد از فضاى رسالتى که قرآن
در آن نازل شده و صحنه پیکارى که رهبرى آن را داشته به دور است.
قرآن براى تشکیل ّامتى راهبر ،پیشتاز و شاهد ،آمده که بتواند در میدان
کارزارى پیوسته با دشمنان ،خود به سیر تکامل برسد .با ّامت باشد و
هدایت و فرماندهى آنها را به عهده بگیرد ،در شادى و غم و شکست
و پیروزى شان همراه باشد .قرآن راهکار عمل ،تالش و جهاد است و
زندگى را از خالل خیزش و قیام به پیش مى برد و نسل نخست رابطه
میان شناخت تاریخ و ساختن تاریخ را از قرآن درک کرد.
قرآن راهبرى و مسیر حرکت آنان را بعهده داشت چون سربازى که در
میدان جنگ دستور روزانه و سریع خود را از فرمانده مىگیرد .بنابراین
کسى دستورى را که براى بیش از یک جلسه باشد؛ اخذ نمىکرد؛ زیرا
احساس مى کرد واجبات و تکالیف زیادى بر عهده اش مىافتد هر فرد
ده آیه از قرآن را فرا مى گرفت تا آن ها را حفظ کند و به آن ها عمل نماید
«شیوه ى دریافت قرآن براى اجرا و عمل به آن ،همان چیزى است که
نسل اول انجام داد و شیوه دریافت براى آموختن و انبار کردن معلومات
آن چیزى است که نسل هاى بعد آن را آفریدند)3(».
درک کنیم و به قابلیت راهنما بودنش براى مسلمانان هر نسل پى ببریم
بایستى چگونه بودن نخستین اجتماع مسلمانانى که مورد خطاب
قرآن بودند را مدنظر داشته باشیم.
آرى شایسته است همراه با مسلمانان نخست زندگى کنیم و آنان را به
صورت چهره ى بشر حقیقى در زندگى واقعى با مشکالت آن بنگریم
و رهبرى مستقیم قرآن را در اهداف و لحظات زندگى شان مورد تأمل و
کنکاشقراردهیموببینیمقرآنچگونهگامبهگامدستآنهارامىگیرددر
فراز و نشیب ها ،افت و خیزها ،ضعف ها و مقاومت ها و ...با این نگرش
همه ى ویژگى هاى انسان شناخته مى شوند ضعف ها و استعدادها
و ...ظاهر مىگردند.سپس ما نیز خود را مخاطب قرآن احساس
مىکنیم ـ درست مانند مسلمانان مورد خطاب قرآن ـ و مردم امروز
مىتوانند از پاسخگوئى قرآن و رهبرى آن در همان راه ،بهره مند باشند.
با این نگرش است که قرآن را زنده خواهیم دید و احساس مىکنیم با
امروز و فرداى ما همراه است)4(.
 .2محدودنگرى (نگرش محدود و بسته به قرآن)
این نگرش نقش بسزائى در ناکارآمد جلوه دادن آیات قرآن در فضاى
فعالیت هاى اجتماعى ،سیاسى و اقتصادى داشته است .همچنین
سبب ناتوان جلوه دادن آیات در رویاروئى با حوادث و پیشرفت ها شده
است .محدودنگرى به آیات قرآن کریم دو صورت دارد:
 .1محدودیت زمانی
این نگرش اسباب نزول را پوشش و محدودیت براى فکر و اندیشه
مىانگارد و منطق و راه کار بودن آن را نفى مىکند.
پس در توجه به اشخاص و قهرمانان و وقایع تاریخى غوطه ور مىشود
به طورى که افکار و مفاهیمى ـ که آیات جز به جهت بیان و تأکید
آنها نازل نشدهاند ـ فراموش مىشوند .و نیز در قصص قرآنى که جز
به جهت «عبرت آموزى» نیامده اند ،همین تلقى وجود دارد .خداوند
مىفرماید« :در سرگذشت آنها درس عبرتى براى صاحبان اندیشه
بود( ».یوسف)111 /

*پینوشت:


ّ
.2فضلالله،محمدحسین،منوحىالقرآن،ج،23تفسیرسورهمزمل.
 .3سید قطب ،معالم فى الطریق ،فصل جیل قرآنى فرید.
 .4سید قطب ـ فى ظالل القرآن ،ج  ،8ص  512ـ .513
ادامه دارد...

نمایشگاه قرآن کریم به منظور نمایش عظمت کتاب خداوند متعال و اهمیت
شناخت تاریخ قرآن کریم و آشنایی زائران حرم نبوی با محتوای دقیق این
کتاب آسمانی ،در مدینه منوره برگزار شده است.
به گزارش مهر ،رجاء بن عایش الجهنی  ،مدیر نمایشگاه قرآن کریم مدینه
منوره ،گفت :این نمایشگاه از ساعت  ۹صبح تا  ۲بعدازظهر و همچنین پس
از نماز عصر تا ساعت  ۹شب پذیرای عالقمندان است.
وی افزود :بروشورهای این نمایشگاه برای آشنایی زائران با محتویات
نمایشگاه ،به زبان های عربی ،انگلیسی ،اردو ،فرانسوی ،اندونزیایی ،ترکی
و هوسائی ترجمه شده است.
وی خاطرنشان کرد :در این نمایشگاه عالوه بر استفاده از تکنولوژی برای
نشان دادن عظمت کتاب خداوند متعال ،کتاب هایی در مورد تاریخ قرآن
کریم و همچنین نسخه های خطی قرآن و ابزار کتابت قرآن کریم به اضافه
خوشنویسی ها و تصاویر قدیمی و جدید از این کتاب آسمانی به نمایش
گذاشته شده است .به گفته مدیر نمایشگاه قرآن مدینه ،چند نسخه خطی
ویژه از قرآن کریم در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است که زائران می
توانند برای اولین بار آنها را مشاهده کنند .همچنین پرده کعبه که در  ۱۴۰سال
پیش بافته شده است ،برای نمایش عموم ارائه شده است.

ستادی شامل  ١٢٠مرد و  ١٠۵زن
به صورت کتبی و شفاهی در این
هماورد معنوی به رقابت پرداختند.
حجتاالسالم بهرامی رئیس دیوان
عدالت اداری در این مراسم اظهار
کرد:حقیقتادراین5سالیکهگذشته
است معاونت فرهنگی قوه قضاییه
اقدامات بسیار ارزشمندی در زمینه
ترویج قرآن در قوه قضائیه انجام داده
است و ایشان به این امر عظیم و مهم

اهتمام ویژه ای دارند به طوری که
در این زمینه شاهد تحول در دستگاه
قضا بودهایم.
وی ادامه داد :از خداوند متعال
مسئلت داریم توفیقات روز افزون
در جهت حرکت در این مسیر به
همه ما عنایت بفرماید.
بهرامی با اشاره به روایتی از امام
حسن عسکری (ع) تصریح کرد :در
این روایت آمده است که سیر به
سوی خدا جز با زنده داشتن شب
امکان پذیر نیست ،یکی از اوصاف
متقین و پرهیزگاران این است که در
شب به پا می خیزند و با تامل قرآن را
قرائت می کنند و داروی همه دردها
را از قرآن می خواهند.
ّ
وی خاطرنشان کرد  :انشاءالله این
جلسه قرآنی همراه با برکات فراوان
باشد و آن چیزی که اهل بیت انتظار
دارند برای همه ما محقق شود .این
در حالی است که آمارها حکایت از
افزایش صدرصدی شرکت کنندگان
در مسابقات قرآنی دارد.

توسط استاد مصری

نهج الفصاحه ص165
معاون پشتیبانی شورای عالی قرآن عنوان کرد:

 ۵۱نفر قاری اجازه قرائت دارند
میرزاجانی معاون پشتیبانی شورای عالی قرآن گفت :در اختتامیه
دوازدهمین دوره تخصصی اقرا  ۳نفر دیگر اجازه قرائت حفص از عاصم
گرفته که با این حساب  ۵۱نفر اجازه قرائت خواهند داشت.
به گزارش مهر ،دوازهمین دوره تخصصی اقراء عصر روز سهشنبه ۱۶
مردادماه در شهر ساری به کار خود پایان داد.
تا پیش از این مراسم ۴۸ ،نفر از قاریان و حافظان کشور توانسته بودند،
اجازه قرائت خود را از مشایخ قرائت مصر ،عراق و سوریه دریافت کنند
و با برگزاری این مراسم ،این عدد به  ۵۱نفر رسید.
این مراسم که به إشهار شهرت دارد در مسجد امام حسن عسکری(ع)
ّ
شهر ساری و با تالوت آیاتی از کالم الله مجید توسط سید صادق
مسلمی قاری ممتاز استان مازندران آغاز شد
در ادامه برنامه ،محمدتقی میرزاجانی ،معاون پشتیبانی شورای عالی
قرآن در جایگاه حاضر شد و ضمن تبریک کسب این افتخار به سه
نفری که دوره اقراء را به پایان رساندند و تبریک به جامعه قرآنی استان
مازندران ،گزارشی از این دورههای تخصصی ارائه داد .میرزاجانی بیان
کرد ۵۱ :قاری که توانستهاند ،اجازه قرائت خود را دریافت کنند از ۱۱
استان تهران ،خراسانرضوی ،قم ،خوزستان ،اصفهان ،گیالن ،بوشهر،
اردبیل ،کرمان ،یزد و مازندران هستند و قرار است و در آینده نزدیک،
برنامههای آموزشی در دیگر استانها نیز با حضور استاد عصفور تشکیل
شود تا اساتید دیگر هم بتوانند اجازه قرائت خود را دریافت کنند.
وی افزود :تاکنون  ۳۱نفر توانستهاند اجازه قرائت حفص از عاصم از
طریق شاطبیه ۱۹ ،نفر اجازه قرائت حفص از عاصم از طریق کتب
روضةالمعدل و مصباح ،یک نفر اجازه قرائت خلف از حمزه از
طریق شاطبیه و یک نفر اجازه قرائت ورش از نافع از طریق شاطبیه را
دریافت کنند.
سپس شیخ عصفور در جایگاه حاضر شد .عصفور در ابتدا با بیان
احادیث و آیاتی به اهمیت آموزش قرآن پرداخت و گفت :اهمیت
یادگیری و آموزش قرآن از این جهت است که اخبار گذشتکان و آیندگان،
لطائف و حقایق هستی در قرآن آمده و این کتاب دفترچه راهنمای کل
جهان است.
وی گفت :حال پس از کسب اجازهنامه قرائت ،شیخ میتواند اجازه
تعلیم و ادامه سنت اقراء را توسط قرآنآموزش به دیگران بدهد که این
خود نیز شرایطی دارد ،اگر شیخ ببیند با یک دفعه ختم قرآن در محضر او
صالحیت تعلیم به دیگران را دارد ،میتواند به او اجازه دهد تا شاگردش
نیز به دیگران این اجازه قرائت را بدهد ،ولی اگر خواندنش دارای اشکال
باشد باید در نوبتهای دیگر ،قرآن را کامل برای شیخ تالوت کند.

گواهی اجازه قرائت به  ۳قاری کشور
اعطاء شد
دوره تخصصی اقراء باحضور شیخ عصفور از کشور مصر برگزار شد و طی آن
 ۲قاری و یک حافظ قرآن موفق به اخذ گواهی اجازه قرائت شدند.
به گزارش خبرگزاری تقریب؛ دوازهمین دوره تخصصی اقراء برگزار شد و سه
نفر از قاریان و حافظ قرآن مازندران موفق به اخذ گواهی اجازه قرائت از شیخ
فهمی عصفور از کشور مصر شدند.
تا پیش از این  ۴۸نفر از قاریان و حافظان کشور توانسته بودند ،اجازه قرائت
خود را از مشایخ قرائت مصر ،عراق و سوریه دریافت کنند و با برگزاری این
مراسم ،این عدد به  51نفر رسید.
محمدتقی میرزاجانی ،معاون پشتیبانی شورای عالی قرآن ضمن ارائه
گزارشی از برگزاری دورههای تخصصی اقراء گفت :تاکنون  51قاری و حافظ
قرآن از  11استان تهران ،خراسانرضوی ،قم ،خوزستان ،اصفهان ،گیالن،
بوشهر ،اردبیل ،کرمان ،یزد و مازندران موفق به اخذ گواهی اجازه قرائت
شدهاند و قرار است و در آینده نزدیک ،برنامههای آموزشی در دیگر استانها
نیز با حضور شیخ عصفور تشکیلشود تا اساتید دیگر هم بتوانند اجازه قرائت
خود را دریافت کنند.
وی افزود :تاکنون  31نفر توانستهاند اجازه قرائت حفص از عاصم از طریق
شاطبیه 19 ،نفر اجازه قرائت حفص از عاصم از طریق کتب روضةالمعدل و
مصباح ،یک نفر اجازه قرائت خلف از حمزه از طریق شاطبیه و یک نفر اجازه
قرائت ورش از نافع از طریق شاطبیه را دریافت کنند.
میرزاجانی از ارائه موفق یک دوره کل قرآن توسط سه قاری و حافظ قرآن
مازندرانی خبر داد و گفت :در این دوره آقایان پیمان ایازی ،مجید آهنگری و
سیداحمدمیریانتوانستندگواهیاجازهقرائتخودراازشیخمصریاخذکنند.

عصفور بعد از پایان سخنانش درخواست کرد تا اولین کسی که در
جلسه ،اشهار میشود ،حافظ قرآن باشد ،بدین ترتیب پیمان ایازی به
عنوان اولین نفری که اجازه قرائت خود را دریافت میکند در جایگاه
تالوت حاضر شد و به تالوت سورههای کافرون تا آخر قرآن و آیات
ابتدایی سوره بقره پرداخت .دومین نفری که توانست اجازه قرائت خود
را از عصفور دریافت کند مجید آهنگری بود.
در ادامه جلسه دکتر سیداحمد میریان با قرار گرفتن در جایگاه تالوت
و تشکر از استاد عصفور بابت زحماتی که در این مدت برای او کشیده
است ،با تالوت آیات پایانی قرآن و آیات ابتدایی سوره بقره توانست اجازه
قرائت خود را دریافت کند.
گفتنی است ،اجرای دورههای تخصصی اقراء با حضور شیخ عصفور
از کشور مصر در دستور کار شورای عالی قرآن و مرکز طبع و نشر قرآن
جمهوری اسالمی ایران میباشد.

دانشجوئی که سفیر قرآنی در کشورهای اروپائی شد
دانشجوی علوم قرآنی دانشگاه
ولیعصر(عج) رفسنجان سفیر و مبلغ
قرآن در کشورهای مختلف اروپائی
بوده و معتقد است استفاده از
تمثیالت قرآنی در کتب دانشگاهی و
زندگی دانشجویان تأثیرگذار است.
به گزارش خبرگزاری دانشجو،
پیمان خیرخواه ،قاری بین المللی
قرآن متولد  ۱۳۷۲در رفسنجان از
سن پنج سالگی با تشویق پدر و
مادر قرائت قرآن کریم را فرا گرفت و
در دوران کودکی و نوجوانی همواره
در مسابقات قرآنی شهرستان و
استان مقامات برتر را کسب کرد.
ویدرسیزدهسالگیبااجرایتالوت
در محضر اساتید بزرگ مصری،
تشویق استاد انور شحات و استاد
طاروتی را بر انگیخت و این تالوت
به طور زنده از رادیو قرآن پخش شد.
در سال  ۱۳۹۰رتبه اول کشور را از
آن خود کرد و در ماه رمضان امسال
به عنوان نماینده جامعه قرآنی کشور
به کشورهای آلمان ،فرانسه ،سوئد،
نروژ و هلند اعزام شد.
از جمله فعالیتها و افتخارات
قرآنی وی ،عضویت در کانون
قرآن و عترت بسیج دانشجوئی،
نفر اول مسابقات قرآنی هالل

احمر جمهوری اسالمی ایران در
سال  ،۹۰نفر اول مسابقات قرآنی
دانشکدههای علوم قرآنی سراسر
کشور در سال  ،۹۲پژوهشگر برتر
بسیج دانشجوئی استان خراسان
رضوی در سال  ،۹۳مسئول کانون
قرآن و عترت بسیج دانشجوئی
خراسان رضوی و مسئول بسیج
دانشجوئی دانشکده تربیت مدرس
قرآن مشهد از سال  ۹۲تا  ۹۴است.
موفق شدیم با این دانشجوی نخبه
قرآنی که فارغ التحصیل رشته فنون
قرائت ،تالوت و کتابت قرآن کریم
از دانشکده تربیت مدرس قرآن
مشهد و از قاریان حرم مطهر امام
رضا (ع) است و هم اکنون دانشجوی
کارشناسی ارشد رشته رشته علوم
(عج)
قرآن و حدیث دانشگاه ،ولیعصر
است ،به گفتگو بنشینیم.

* در رابطه با فعالیتهای قرآنی
که داشتید توضیح میدهید؟
فعالیت قرآنی من به سالها قبل
و به دوران کودکی و نوجوانی باز
میگردد ،از سن پنج سالگی با
تشویق پدر و مادر قرائت قرآن کریم
را فرا گرفتم و در دوران کودکی و
نوجوانی همواره در مسابقات قرآنی
شهرستان و استان مقامات برتر را

کسب کردم.
پس از ورود به دانشگاه از دوران
کارشناسی که در دانشکده تربیت
مدرس قرآن مشهد پذیرفته شدم،
در کنار تحصیل فعالیت قرآنی در
حوزه پژوهش قرآن داشتم.

*شما به عنوان مبلغ

علوم قرآنی و تالوت قرآن
به کشورهای مختلفی سفر
کردهاید ،چه اهدافی را در این
سفرها داشتید؟

رایزنی فرهنگی ایران در برلین همه
ساله در ماه رمضان برنامهها و
فعالیتهای قرآنی را در این شهر
برگزار می کند .امسال نیز به دعوت
رایزنی ایران به آلمان سفر کردم تا
برای تالوت قرآن حضور داشته
باشم .به همراه یک تیم از قاریان قرآن
که در جمع آنها من تنها دانشجو
بودم ،به کشورهای اروپائی رفتیم .
عالوه بر آلمان به کشورهای هلند،
بلژیک و فرانسه سفر کردم ،اما
بیشتر اجرای ما در آلمان بود؛ چرا
که مسلمانان از کشورهای مراکش
و افغانستان لبنان ،عراق ،بوسنی و
هرزگوین ،جمهوری مقدونیه ،ترکیه
و ایران بیشتر در آلمان حضور دارند.

سعودیها در کشورهای اروپائی
سعی دارند تا تفکر و نگاه اشتباه
وهابیت را بین مسلمانان گسترش
دهند و حضور قاریان قرآنی در
جمع مسلمانان این شهرها میتواند
نگاه منفی را تغییر دهد .در کنار
برنامههائی که اجرا کردیم استقبالها
خوب و تعجب برانگیز بود چرا که
برخی تفکرهای سلفی بر این باور
بودند که در ایران توجهی به قرآن
نمیشود و با دیدن تالوت قاریان
قرآن ایران متعجب میشدند.

* خاطرهای از سفر به این
کشورها را دارید؟

در یکی از سفرها با دکتر مارکوس
آشنا شدم که به دین اسالم و شیعه
مشرف شده بود .این شخص یک
مسیحی کاتولیک و بسیار متعصب
بود و در گفتگویی که با وی داشتم
علت مسلمان شدنش را پرسیدم و
نکتهای که برایم جالب بود این بود
که دکتر مارکوس به خاطر مطالعه بر
روی تشیع و زندگی صحابه و سیره
اهل بیت(ع) دین اسالم را برگزیده بود.
در واقع مهمترین عاملی که
این مسیحی کاتولیک به دین
اسالم مشرف شده بود  ،مطالعه
داستانهای قرآنی مثل داستان

حضرت ابراهیم بود .او که
همخوانی حرف و عمل را هم فقط
در سیره اهل بی 
ت(ع) دید ،به دین
اسالم و مذهب تشیع مشرف شد.
برای تهیه یک نمونه آچار به مغازهای
در هامبورگ رفتم .فروشنده مسلمان
و اهل لبنان بود .از من خواست
برایش قرآن بخوانم .بعد از تالوت
هر چه اصرار کردم پولی نگرفت و
ابزار را به عنوان هدیه داد و طلب
دعا کرد .عشق به تالوت در میان
مسلمانان مقیم اروپا موج میزند؛
مخصوصا لبنانیها که عاشق
تالوت قرآن هستند.

* به نظر شما
بیشترین مشکالت
مربوط به حوزه علوم قرآنی
در دانشگاه چیست؟

عمده خالءهائی که در رابطه با حوزه
قرآنی در جامعه وجود دارد و این
خالء در دانشگاه و بین دانشجویان
هم مشاهده میشود ،عدم توجه

کافی به قرآن است.

مقام معظم رهبری در زمینه حفظ قران
فرمودند که باید  ۱۰میلیون حافظ قرآن
در کشور داشته باشیم و این در حالی
است که ایران جمعیت  ۸۰میلیونی دارد
و این تعداد حافظ قرآنی در مقابل این
جمعیت کم هستند.

روخوانی قرآن کریم هم در دانشگاه
باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد.
الزم است دانشجویان توجه بیشتری
به قرآن بویژه در زمینه روخوانی
قرآن داشته باشند .در مجموع در
این حوزهها ،خالءهایی وجود دارد
که مسئوالن باید در این رابطه تالش
بیشتری انجام دهند.
متأسفانه در سازمانهای متولی امور
قرآنی و برگزاری مسابقات قرآنی،
افرادی به عنوان کارشناس علوم
قرآنی فعالیت میکنند که تخصص
کافی در زمینه علوم قرآنی ندارند.
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